
CREEËR DE  ULTIEME (HOME)
OFFICE  SFEER    

VOOR EEN LEUKE SFEER
OP HET WERK    

5
TIPS

 



Wie zijn we ? 
 PV Events staat voor Positive Vision. 

Waarom?

Wel omdat wij steeds positief denken. 
Vooral als het over uw event gaat. 

De sfeer in je bedrijf is super belangrijk.
Regelmatig eens iets organiseren houd deze sfeer op
het juiste peil. 

 Maar hoe doe je dat nu ?

Wel we geven hier enkele waardevolle  tips ! 

Geniet ervan en hou de sfeer goed  
 

Jan Wouters 



Allemaal leuk
maar er moet
gewerkt worden. 

Nieuw product 
Verjaardag 
Nieuwe stap 
Speciale dag voor hele bedrijf 
Voor een vakantie periode  
Of gewoon zomaar 

Uiteraard moet er verder gewerkt worden.
Het hoeft ook niet altijd een groot feest te zijn. 

Een kleine boodschap her en der, kan al veel doen. 

Wanneer ? 

 

Klaar voor 5  waardevolle
TIPS ?



VERSPREID EEN
LEUKE BOODSCHAP    

. 
 

LET'S GO FOR THE 

Hangen er bij jouw op
kantoor leuke quotes ? 

Nee ? 
Doe dat eens onverwacht je zal zien dat je
leuke reacties krijgt. 

Ja ? 
Verander deze dan regelmatig zo blijft het
leuk om deze te lezen. 

Hoe ? 
Dit kan bv door stickers aan te brengen of
leuk kaders her en der neer te zetten.  
Of doe eens een rondje met wat post -its :)  
 
 
  

QUOTES 

1
TIP

 



MAAK DE  WERKPLEK
AANGENAAM     

. 
 

LET'S GO FOR THE CLEAN HAPPY DESK  

2
TIP

 

Werkt een deel van je
personeel van thuis uit ?  

Nee ? 
Leg voor het werk eens een leuk cadeautje
of leuke tekst op de bureau 
 

Ja ? 
Als ze soms toch nog op het werk komen
leg dan een leuke boodschap op de
bureau " ik wacht hier op je "

Hoe ? 
Dit kan al een envelop zijn met een leuke
boodschap.
Een snack met de tekst "deze is alvast voor
het vieruurtje" 
  
 
 
  



HOME OFFICE  ?       

. 
 

LET'S GO FOR THE WORKPLACE  

3
TIP

 

Werk iedereen van thuis
uit ? 

Creer dezelfde werksfeer  

Hoe ? 
Geef hen op tijd een office pakketje. 
Waar alles inzit dat ze nodig hebben zoals
balpennen, memo blokje.

Steek er een leuke gadget in dat je in team
meetings integreert. 

Zorg er zeker voor dat er ook je logo bij
zit, dat zichtbaar kan geplaats worden bij
bv een video call. zo zien je klanten steeds
je bedrijf. of ze nu met een medewerker op
het kantoor spreken of van thuis uit . 

  
 
 
  



LUNCH ?  

. 
 

LET'S GO FOR THE YUMMY 

4
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Heb je een bedrijfs
restaurant ? 

Nee ? 
Huur iemand in die een leuke lunch kan
voorzien. 
Bij thuiswerkers kan je dit laten leveren. 
 

Ja ? 
Laat ze een leuke andere lunch voorzien. 

Hoe ? 
In de zomer is een bbq altijd leuk, doe dit
ook buiten. 
In de winter kan een Soep middag in de
buiten lucht een leuke sfeer brengen. 
  
 
 
  



EXTRA   

. 
 

LET'S GO FOR THE SUPRISE  

5
TIP

 

Doe je soms eens iets
onverwacht ?   

Nee ? 
Al kan de job nog zo leuk zijn, soms moet
de sleur eens doorbroken worden met een
leuke afleiding.  
 

Ja ? 
Leuk, je medewerkers kijken hier vast
telkens naar uit en vertellen er nog dagen
over.
Ze nemen deze verhalen ook mee naar huis
waardoor je zaak goed in the picture komt.  

Hoe ? 
Al eens aan ijsjes gedacht ?
je stuurt een mail rond dat er op een
bepaalde tijd voor de afdeling ijsjes te
vinden zijn. 
Lachende gezichten verzekerd !  
  
 
 
  



U heeft het vast druk.

Wanneer moet u dit er nog

bijpakken ? 

Wel komt dat nu goed uit :) 

Wij doen zulke zaken niet liever.
We werken met u een afspraak uit met
momenten waarbij u graag een actie
wilt en wij zorgen ervoor.

Maandelijks sturen we u een info mail
met extra acties die we kunnen
verzorgen.

U bepaald zelf welke u voor uw bedrijf
geschikt vindt. 

Interessse ?  
Contacteer ons voor een vrijblijvend
gesprek. 

 
 
  

TIME  IS  MONEY 

LET'S GO FOR THE PARTNERSCHIP 

PV EVENTS ZORGT ERVOOR 

Extra TIP

 



Contact 

Email : Info@positivevision.be
Tel: +32 (0)472 45 84 32 

 
Adres: E.Claeslaan 21 
2960 Sint-Lenaarts  

Wij helpen u met elke stap !


